Protokoll från styrelsemöte nr 1
I Orkesta Hembygdsförening
2022 – 01 – 04
Närvarande: Peter Rimbe, Eva Jansson, Gunilla Forsberg, Irene Öman, Michel Vulic, Lotta Forsberg,
Lise Nelzén, Åsa Westberg, Peter von Schoultz.

1. Mötet öppnades och ordförande Rimbe hälsade välkommen till årets första styrelsemöte
som för dagen hölls på Hökeriet i Granby.
2. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan kommentar.
3. Ekonomi. Kassören lämnade en redovisning för adventsfirandet 4/12, bruttointäkten uppgick
till drygt 9 000kr.
4. Uthyrning - Månadsvärd. Genomgång av kommande uthyrning visar att gården hittills har 2–
3 bokningar per månad fram till midsommar. Månadsvärd utsedd t.o.m. maj.
5. Genomförda aktiviteter. Adventsfirande m konstutställning 4/12 blev en mycket trevlig och
välbesökt dag. “Gamla” välkända utställare blandades med flera nya som visade och sålde
sina alster, besökarna erbjöds allt från måleri och stickat till fårskinn, nybakat bröd och
dörrkransar. I serveringen bjöds kaffe med hembakt, lotteriet lockade med fina vinster och i
julgranen hängde hemlighetsfulla paket och väntade … Försäljningen inbringade 6 120kr och
tillsammans med provision från externa säljare blev resultatet 9 261kr.
6. Kommande aktiviteter. Julgransplundring – styrelsen beslutade att, p.g.a. de nya
Coronarestriktionerna, tyvärr även i år ställa in evenemanget.
Årsmöte hålls 27/2 kl. 18.00 i Orkesta bygdegård.
Barnteater 3 / 4 kl. 14.00
7. Renovering. Ny källardörr kommer att monteras så snart det är möjligt, larmet ansluts.
Nya stolar – uppsättningen hopfällbara kompletterad till 50 st. Ytterligare en bordsvagn
inköpt. Vi ber P v S att göra en ny “placeringskarta” som visar hur bord och stolar ska stå i
förrådet.
Ny takprojektor står också på listan, helst trådlöst. Michel sonderar marknaden. Kanske vore
det bra med någon form av mörkläggningsgardin? Även detta undersöks.
8. Övriga frågor. Orkesta hembygdsförening har skänkt en gåva till Cancerfonden för att hedra
minnet av vår tidigare ordförande Marie-Louise Jansson.
9. Nästa möte hålls 2/2 18.30 på gården.
10. Mötet avslutades.

